
 
 

  



 
 

 الفيوضات النبوية 

 الصالة عىل خري الربيةيف 

 

 إلَ هللا ثػالَ ةوهػجٌا الفكّػ 

 إبػاًّم هٌال غبعهللا غبعالظالق

 (هٌال الؾكا)
 

 
 



 
 

 ملدمة
 

 بؾم هللا الػشمن الػشّم

لًفَ والمالة والؾالم  وؿالم غلَ غبادِى الصمعهلل 
ٔ
الغِن ا

لرمّع طلق مَ هللا ِا رشمة هللا الػظ غلّم ِا ؿّعي ِا رؿٍل
ما بػع :

ٔ
 -هللا, ا

غظم 
ٔ
إن المالة والؾالم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا ًُ من ا

راد الُكػبات المكبٍلة بّن ِعى 
ٔ
هللا وؿّع الؾادات , ومن ا

نـِدػـطّ ُّ طػة ـل
ٔ
المالة غلَ ؿّعي رؿٍل هللا  من ػي العهّا وال

هٍار الباًػة.
ٔ
 لاشب ال

والفنػ لؾّعي رؿٍل الغي بوػمجي ثجم المالصات الصمعهلل 
مػهُ الغي ،ؿّع الؾاداتهللا 

ٔ
وائو قٌػ  ا

ٔ
 ربّع الداهُـُ ا

وًُ للٍات  الفٍّهات الوبٍِةهـجابة ًغى  َإل ًـ ٧٣٤١لػام 

من  بفجس ومعد ،ومػرؼاثِي الباًػةالفػِفة  بفمائلِي  ممؼوزة
هفاس

ٔ
 .ؿّعي رؿٍل هللا ِيّب ا



 
 

 الداهُ زماديمن  الػابعثم اإلهجٌاء من هـجابجٌِا ـُ لّلة شّح 
مَّ ـ,  ًـ ٧٣٤١غام  ٌُ زػلٌا ًعِة  اللَّ

ٔ
غوجوا غلّي وا

ٔ
ثكبو ما ا

 مكبٍلة بّن ِعي زاللجم وبّن ِعِِي. 

لؾامِوكؾم النـجاب إلَ 
ٔ
 : غعة ا

ول 
ٔ
 بالفمائو المصمعِة.الملٍات الوٍراهّة  : الكؾم ال

 بالمػرؼات الوبٍِة.الملٍات الوٍراهّة :   الكؾم الداهُ
 المٍلع الوبٍي الفػِؿ. للٍات :الدالحالكؾم 
 للٍات الػاقكّن. :الػابع الكؾم
 للٍات الفّن والمعد. :الظامؽ  الكؾم
هٍار المصبة الوبٍِة. :الؾادس  الكؾم

ٔ
 للٍات ا

 للٍات الجػلُ والظمٍلّة. :الؾابع  الكؾم
 .للٍات الؾػادة :الدامن الكؾم
 مػّة والػواِة المصمعِة.للٍات ال :الجاؿع  الكؾم
 للٍات الجصمّن. :الػاقػ  الكؾم

 

 / هٌال الؾكاالفكّػة إلَ ربٌا  



 
 

هداء  , , ا 
 

ىل   س يد الناس واتج الرأ س ا 

 ملسو هيلع هللا ىلص س يدي رسول هللا أ اب الزهراء

َّهُمَّ  أ جزي س يدي رسول هللا عنا خريًا نام هو أ ههل  الل

يليق مبلامِه الرشيف عند  وعىل كدر هرمم ونام

 جاللتم

 

ىل وادلي ووادليت ..  وا 

َّهُمَّ   أ جزهيم عين خريًا عىل كدر هرم جاللتم وأ رمحهام نام  الل

  ىالآخر ظمى يف ادلهيا والربزخ و ربياين صغريا برمحتم الع
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 بسم هللا الرمحن الرحمي

 

 

 

 

 



 
 

 ابلشامئل احملمديةالنوراهية صلوات ال
 

ٔازمو الواس َطلكًا • هللا اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل 
ِات • ؤاهملٌم ؤاغظمٌم ُطُلكًا 

ٓ
من ُزمِػت بغاثِي الفػِفة زمّع ا

بة والرالل • الرمال  َّّ لالة ثِمعها من زمال • و هؾاُى هللُا بالٌ
لي ووالعِي • ذاثِي الفػِفة 

ٓ
ُ هو لمصة وهفؽ غعد ـ• وغلَ ا

 .ٔاهفاس ُمصبّي
 

هبّاء ز• اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
ٔ
من هان • ِن ال

من هان المصابة ِجؾابكٍن • وماء وهٍءِى قفاء • َغػلِي ِمؾم 
لالة • غلَ اإلشجفاظ بما ٔاؿجظعم الصبّب ـُ وهٍءِى من ماء 

لي • ثِمعها من بػهاثِي وهفصاثِي وثرػلوا من زمػة الؾػعاء 
ٓ
وغلَ ا

  .غعد ٔاهفاس ُمصبّيهو لمصة وهفؽ ـُ • ووالعِي 
 

من • طّػ البػِة • غلَ ؿّعي رؿٍل هللا اللٌم َلو وؿلم 
وشباُى هللا • ُزمِػت بي ٔاهمو ؤازمو المفات الُظُلكّة والَظلكّة 

ػًٌّا لؾٍاى من البػِة • ٔاغلَ المكامات اإللًفائّة  ُِ • الجُ لم 
لي ووالعِي • وزػلُي الكاؿم لنو رزق ُمفاض غلَ البػِة 

ٓ
• وغلَ ا

  .ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي



 
 

من مؼج • ؿّع الػزال • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
وشاز ٔاغلَ مكامات الكػب واإللًفاء من • هللا زمالُي بالرالل 

لالة ببػهاثٌا ثرػلوا من ٔاًو الكػب والفٌٍد من • البػ المجػال 
وثنـجبوا من غباد اإلشؾان المعللّن من هللا ذو • زِن الػزال 

لي ووالعِي• الرالل 
ٓ
ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس •  وغلَ ا

  ُمصبّي
 

طّػ من طلكُي هللا من • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
 ثنـفؤًا • ٔالصاب الػػب 

ٔ
هما ِوصى من • من إذا مفُ ثنـفا

ٔ
ها

لالة ببػهاثٌا هػلَ ـُ الكػب من شوػثِي إلَ ٔاغلَ الُػَثب • لبب 
لي ووالعِي • 

ٓ
  .ُمصبّيـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس • وغلَ ا

 

ة • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا  ِّّ • ٔايٌػ الظلق ؿر
ُى ٔاشع بعًٌِة ًابُي • ؤاهػمٌم ِغفػة • ؤالعلٌم لٌرة 

ٓ
• من إذا را

ة • ومن طالًُي ٔاشَبُي  شِبّ
ٔ
وثرػو • لالة ثعطلوا ـُ زمػة ؿّع ال

لي ووالعِي • مصبجوا لصوػثِي غوع هللا ٔاغظم ُلػبة 
ٓ
ـُ هو • وغلَ ا

  .وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّيلمصة 
 
 



 
 

مًا • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا  • من هان ـظمًا ُمفظَّ
م بّن لٍمِي • والفظم ًٍ غظّم ـُ َهفؾِي  م ًٍ ُمػظَّ • والُمفظَّ

مّن ـُ • لالة ثؼِعهًا غؼًا بصوػثِي  وثرػلوا ِمن الممًفّن المفظَّ
لي ووالعِي • ٔامجِي ببػهة مصبجِي 

ٓ
لمصة وهفؽ غعد  ـُ هو• وغلَ ا

 .ٔاهفاس ُمصبّي
 

َُ • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا  م ُرئ من هان إذا ثنلَّ
ْظُػج من بّن خواِاى  َِ لالة ببػهاثٌا ثػزلوا دوام وللِي • هالوٍر 

كُ المباقػ من شوػثِي • ورؤِجِي  لي • وـّوًا من الجلَّ
ٓ
وغلَ ا

 .ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي• ووالعِي 
 

• ٔاهٍر الظلِق وزًٌا • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
 • من هان غػلِي اللؤلؤ • ؤاهمو الظلِق َطلكًي 

ٔ
ُِّ ثنـفا • وإذا مف

رض ُثًٍى لي 
ٔ
هما ال

ٔ
وما هان ِكعر ٔان ِؾبكُي ٔاشع من ٔالصابي • ها
لي ووالعِي • 

ٓ
 .ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي• وغلَ ا

 

هبّاء • ي رؿٍل هللا اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّع
ٔ
من هان • زِن ال

ـِي الٍلار  ّْ من هان • وإذا ثنلم ؿما وغالُى البٌاء • إذا َلَمت ــ َغَل
ؼل  ٌَ لي ووالعِي • لٍلُي ـمو ولّؽ بال

ٓ
ـُ هو لمصة • وغلَ ا

  .وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي



 
 

الغي • الػشّم الصلّم • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
ـّؾوب • إل ٔان ُثوَجٌم ُشُػَمات هللا • لوفؾِي لى ما هان ِؾوب 

ػهُ هلل • هلل  ُِ • لالة ثمِعها من رشمجِي وشلمِي • وِػهَ لما 
لي ووالعِي • وثرػلوا ممن ِؾوب وِػهَ هلل ولّؽ لوفؾِي 

ٓ
وغلَ ا

 .ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي• 
 

ًم ٔاقرع الظلِق ؤاؿظا• اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
دًم  ٍّ لُي • من هان ٔازٍد بالظّػ من الػِس المػؿلة • ؤاز

ٔ
وما ؿا

 لى ولال ل 
ً
لالة ثمعها من هػم وؿظاء ؿّعي • ؿائو غن قّائ

• وثرػلوا من ٔاهػم ٔاُمجِي ؤاؿظاًم إلجعاًء بصوػثِي • رؿٍل هللا 
لي ووالعِي 

ٓ
 .ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي• وغلَ ا

 

اِس ثٍاُهػًا • رؿٍل هللا  اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي • ٔاهـدػ الوَّ
ٍُ ٔاو ـكّػ ٔاو ُشٍػ ٔاو َغْبع  رُّب من دغاُى من ؽو ُِ وإذا ًاَبُي • من هان 

ـٍ 
ِْ َما َاَها اْبُن اْمَػَاٍة ِمْن ُلَػ ِإهَّ ـَ َم  ّْ ْن َغَل ّ

ٍِ
ًَ ٔاشع من ٔالصابِي لال لي )

َكِعَِع( 
ْ
ٍاهػِي لالة ببػهاثٌا ثِمعها من زمّو ث• َهاَهْت َثِاُهُو ال

ًا بصوػثِي من ٔاُمجِي • وبؾايجِي  • وثرػلوا من ٔاقبي الواس ثظُلكَّ
لي ووالعِي 

ٓ
  .ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي• وغلَ ا



 
 

هام • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
ٔ
من هان • ؿّع ال

ُي بالؾالم  َّّ ًٍي ِبفَػُى غن ٔاشع ول ِرفٍ غلّي • ِبعٔا من لك ُِ • ول 
لالة ببػهاثٌا ثمِعها من ِيّب ُطُلكِي • ِغرة الُمػجِغر إلّي وِكبُو مػ

لي ووالعِي • وزمّو ِطمالِي 
ٓ
ـُ هو لمصة وهفؽ غعد • وغلَ ا

 .ٔاهفاس ُمصبّي
 

من • ٔاهػم طلق هللا • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
كابو ٔاشعًا ٔابعا بما ِنػى  ُِ ول ِرؼي الؾّئة بمدلٌا ، بو • هان ل 

لالة ثمعها من هػمِي وغفٍِى ولفصِي لرمّع طلق • فس ِػفٍ وِم
ِصب ٔان ِػى ـّوا ؿّعي رؿٍل هللا • هللا  ُِ لي ووالعِي • هما 

ٓ
وغلَ ا

 .ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي• 
 

من • ٔاقع الواس شّاء • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
رض ٔايٍل من هظػِى • هان دومًا طاـن الًػف 

ٔ
إلُ  هظػُى إلُ ال

• وثرػلوا ِمن طّار ٔاُمجي • لالة ثمعها من شّاءِى وغفجِي • الؾماء 
لي ووالعِي 

ٓ
 .ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي• وغلَ ا

 

من • ؿّع المػؿلّن • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
ِصب المؾاهّن  ُِ م • هان  ًُ م وِفٌع زوائؼ ٌُ رالؾ ُِ ػ • و صِكّ ُِ ول 

ٌاُب َمِلنًا ِلُملنِي و• ـكّػًا لفكػِى  َِ لالة ثرػلوا ممن ِصبٍن • ل 



 
 

مّن 
ٔ
ؿًّا بالمادق ال

ٔ
لي ووالعِي • المؾاهّن ثا

ٓ
ـُ هو • وغلَ ا

 .لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي
 

ٔاشمع الظلق ـُ هو • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
شٍال 

ٔ
ُى ٔامػ لال الصمعهلل رب الػالمّن • ال وإذا • من هان إذا ؿػَّ
لالة ثرػلوا من • اَءُى ما ِنػى لال الصمعهلل غلَ هو شال زَ 

لي ووالعِي • الصامعِن الفاهػِن هلل ـُ هو ولت وشّن 
ٓ
• وغلَ ا

 .ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي
 

من هان ٔاهـدػ زُلٍؿِي • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
الة• مؾجكِبو الِكبلة  ًُّو المَّ ُِ ْهػ و نـِدػ الِغّ ُِ كُمُػ الُظًبة  و َِ • و

لالة ببػهاثٌا ثرػلوا غلَ ًعِِي الفػِؿ ـُ هو لٍل وـػو وشػهة 
لي ووالعِي • وؿنٍن وطايػة وهّة 

ٓ
ـُ هو لمصة وهفؽ • وغلَ ا

 .غعد ٔاهفاس ُمصبّي
 

• ٔالعق الظلِق لًٍل • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
ؤاهكاًم ؿػِػة • ؤازملٌم َطلكًة ؤاهملٌم ُطُلكًا • ؤاشؾوٌم ـػاًل 

م ؿرّة  لي • الممًفَ المرجبَ من بّن البػِة • ؤايًٌػ
ٓ
وغلَ ا

  .ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي• ووالعِي 
 



 
 

هام • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
ٔ
من هان • ؿّع ال

مالُك النػام 
ٔ
من هاهت ثوام غّواُى الفػِفة وللبُي ل • ـُ طعمجِي ال

لي • ِوام 
ٓ
 .ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي• ووالعِي وغلَ ا

 

من • المظلو بالؾمامة • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
وِػى باللّو هما ِػى • هان ِػى من طلفِي هما ِػى من ٔامامي 

 للٍبوا بُصبم وشب الوبُ المظجار • بالوٌار 
ٔ
• لالة ببػهاثٌا ثمال

لي ووالعِي 
ٓ
  .عد ٔاهفاس ُمصبّيغـُ هو لمصة وهفؽ • وغلَ ا

 

• لاشب الٍزي الواِئػ • اللٌم َلِوّ وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
• لالة ببػهاثٌا ثوفػح المعور وثؾجوّػ البمائػ • مٍلَ البفائػ 

لي ووالعِي 
ٓ
 .ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي• وغلَ ا

 

دغذ • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
ٔ
هصو الػّوّن ا

ٔ
• ا

ؿوان ٔاـلذ ٔاقوب 
ٔ
 من بّن خواِاى هٍُر ٔابلذ • ال

ٔ
ل

ٔ
ـاق • ِجال

• ولم ٍِزع لي ـُ النٍن قبًٌّا ول مداًل • الوبّّن ُشؾوًا وزماًل 
لي ووالعِي 

ٓ
 .ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي• وغلَ ا

 

ػا  من هان وزٌي • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا ٔابا الًؼ
بًا بُصمػة ولٍهُي • موّػًا مؾجعِػًا  ُل • ٔابّن ُمفػَّ

ٔ
 وزٌي ثال

ٔ
ل

ٔ
ِجال



 
 

• لالة ببػهاثٌا ثنفؿ غوا زمّع الُصُرب • الكمػ لّلة البعر 
لي ووالعِي • وُثػِوا لاشب الًلػة البٌّة ِا رب 

ٓ
ـُ هو • وغلَ ا

 .لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي
 

من هان • ؿّع الٍزٍد • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
من هان ـُ طعمجِي المصابة • مصفٍد مصفٍد • ًا ـظمًا ُمفظم

هام • النػام والمالئنة 
ٔ
ام طّػ ال ـُ • لالة ببػهاثٌا ثرػلوا من ُطعَّ

لي ووالعِي • العهّا والبػزخ وٍِم الؼشام 
ٓ
ـُ هو لمصة • وغلَ ا

 .وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي
 

من هان • شلٍ الفمائو • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
ة َهح ا َّّ هُي ِزّع ُدمّة من لفاء الِفوة • للص

ٔ
من هان زمال ُغوكِي ها

لي ووالعِي • 
ٓ
 .ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي• وغلَ ا

 

• من هان دائم الِفنػ • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
لالة • يٍِو الؾنٍت ول ِجنلم ـُ ؽّػ شازة • لّؽ لُي راشة 

طاللِي 
ٔ
كوا با لي • وثرػلوا من لفٍثِي وشؼبِي  ببػهاثٌا ُثظلَّ

ٓ
وغلَ ا

 .ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي• ووالعِي 
  



 
 

هبّاء ؤالفَ • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
ٔ
زِن ال

لفّاء 
ٔ
ُمن ـُ هو قُء ٔاطغًا وغًاء • ال َّّ ِصب الج ُِ • من هان 

ـػال 
ٔ
ِي الكٍِم ـُ هو ال ّ

ِِ لٍال ِا لالة ببػهاثٌا ثرػلوا غلَ ًع
ٔ
وال

وثرػلوا بفولم ورشمجم ممن ٔاطع هـجابُي • َذا الرالل واإلهػام 
لي ووالعِي • بّمّوِي ٍِم الؼشام 

ٓ
ـُ هو لمصة وهفؽ غعد • وغلَ ا

 .ٔاهفاس ُمصبّي
 

و • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا  من • الصبّب الُمفوَّ
 • هان إذا مفُ ـُ الفمؽ والكمػ ل ِظٌػ لُي ِظو 

ٔ
مػ وهان ِا

لي • ٔالصابي ِمفٍن ٔامامي وِجػهٍن ظٌػُى للمالئنة النػام 
ٓ
وغلَ ا

 .ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي• ووالعِي 
 

من • الصبّب الًبّب • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
هي ٔازمو الواس من بػّع 

ٔ
ؤاشالُى ؤاَشؾوُي من • ولفجُي ٔام مػبع با

لي ووالعِي • لػِب 
ٓ
لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ـُ هو • وغلَ ا

 .ُمصبّي
 

 
 



 
 

من هان ل • طّػ البػِة • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
ُهو المعلة ولنن ِكبو الٌعِة 

ٔ
لالة ببػهاثٌا ثرػو لالثوا • ِا

لي ووالعِي • غلَ شوػثي ًعِة مكبٍلة بّن ِعِي 
ٓ
ـُ هو • وغلَ ا

  .لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي
 

ػربُي الوظػ • ؿّعي رؿٍل هللا اللٌم َلو وؿلم غلَ  ُِ من هان 
لالة ببػهاثٌا ثرػو معد الصبّب • إلَ الُظوػة والماء الرارى 

دائم ـُ • ؿاري زاري ـُ هو ذرة بكلبُ وروشُ وغكلُ وهفؾُ 
لي ووالعِي • هو ٔاشٍالُ ؤايٍاري 

ٓ
ـُ هو لمصة وهفؽ • وغلَ ا

 .غعد ٔاهفاس ُمصبّي
 

من • الصبّب البفّػ •  اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا
ن من الصػِػ  َّّ ُي الفػِؿ ٔال س الػزو ـِّظو • هان هـفَّ ـِ ما ُِ وهان 

ِرع ِيّب رِصٌا ـُ ِعِِي  َِ وِوع ِعُى غلَ رٔاس المبُ • ٍِمٌا 
ّب رُِصٌا ببػهة ِعِي  ًِ ػػف من بّن المبّان ب ُّ لي • ـ

ٓ
وغلَ ا

 .ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي• ووالعِي 
 

ب • وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا اللٌم َلو  َّّ ب الُمً ِّّ من • الً
ّجَبػُي ٔاشع إل َغَػف ٔاهي لع ؿلنُي من ِيّب  ـَ هان ل ِؾُلم يػِكًا 

ِي  لي ووالعِي • َغػـِ
ٓ
 .ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي• وغلَ ا



 
 

ٔابَػع • الصلّم الػشّم • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
بو • من هان ل ِؾوب لوفؾِي • ها الواس ؽوبًا ؤاؿػغٌم ر 

لي ووالعِي • وإذا َؽِوب ُغِػف ذلم ـُ وزٌِي • ِؾوب لػبِي 
ٓ
وغلَ ا

 .ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي• 
 

َبَفػ • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
ْ
من هان • زِن ال

هُي الكمػ 
ٔ
مٍػ إؿجوار وزٌي ها

ٔ
لي ووالعِي • إذا ُؿػَّ با

ٓ
ـُ هو • وغلَ ا

 .لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي
 

لاشب الدؾػ • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا ٔابا الكاؿم 
م • الباؿم  ث شعِدًا إل ثبؾَّ صِعّ ُِ وهان َزوَّ هصنُي • من هان ل 
م  • وإذا َزػى بِي الوصم وهع ِعى الفػِفة غلَ ـِّي • الجبؾُّ

لي ووالعِي 
ٓ
  .صبّيـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس مُ • وغلَ ا

   

  



 
 

 النبوية ابملعجزاتالنوراهية  صلواتال
 

 من•  الؾادات ؿّع•  هللا رؿٍل ؿّعي غلَ وؿلم َلو اللٌم
 المكامات ٔاغلَ وشاز•  الؾمٍات الؾبع ـٍق إلَ وَغػج  بِي  ٔاُؿػي 

ِي  من ورٔاى والعرزات ِات غظّم َرِبّ
ٓ
 ٔاُهؽ بؾاط إلَ ولو إذ•  ال

رض رب من ـوالً  هللا
ٔ
 ِمو لم لمكام لي إلًفاءاً •  والؾمٍات ال

لي وغلَ•  الؾادات لؾّع مظمٍص لى لبو من ٔاشع لي
ٓ
 ووالعِي ا

 . ُمصبّي ٔاهفاس غعد وهفؽ لمصة هو ـُ• 
 

 من•  الموبػ لاشب•  هللا رؿٍل ؿّعي غلَ وؿلم َلو اللٌم
يُ •  لفػالِي  الرؼع  شن ػُى •  ٔاهّوِي  ؿنن شجَ الصبّب ـصووَّ َّّ  وط

طجار•  زٍارِى  وبّن البؾجان بّن الصبّب
ٔ
 ببػهاثٌا لالة•  زٍارِى  ـا

طػى  والبػزخ العهّا ـُ•  الصبّب زٍار هوال
ٔ
 هللا من ـوالً  وال

لي وغلَ•  المرّب
ٓ
 ٔاهفاس غعد وهفؽ لمصة هو ـُ•  ووالعِي ا

  .ُمصبّي
 

 من•  الػشمن شبّب•  هللا رؿٍل ؿّعي غلَ وؿلم َلو اللٌم
يُ  ن بمػرؼة هللا طمَّ

ٓ
 زمان هو ِواؿب اهي إغرازى من الغي•  الكػا

ع•  ٌَّ •  العِان لكاء ٍِم إلُ الظلق ٍِم من•  الػشمن بصفظِي  وثػ



 
 

 ـُ لي الصاـظّن•  وطالجي الكػاءن ٔاًو من ثرػلوا ببػهاثٌا لالة
 وغلَ•  الؾفٍر  الػؼِؼ ِصب هما بِي  والػاملّن•  والمعور  الكلٍب

لي
ٓ
 .ُمصبّي ٔاهفاس غعد وهفؽ لمصة هو ـُ•  ووالعِي ا

 

 إهفق من•  الؼِن يي•  هللا رؿٍل ؿّعي غلَ وؿلم َلو اللٌم
لي وغلَ•  الػّن رؤِا الواس ورٔاًا•  همفّن الكمػ ليُ 

ٓ
•  ووالعِي ا

 .ُمصبّي ٔاهفاس غعد وهفؽ لمصة هو ـُ
 

 إذا من•  الوغِػ البفّػ•  هللا رؿٍل ؿّعي غلَ وؿلم َلو اللٌم
 الماء ٔالابػِي  بّن من ِوبع الماء ـوو ـُ الفػِفة ِعِِي  وهع

ػوي•  الؾؼِػ ُّ ن هو ِعِِي  ـّن من ـ
ٔ
•  الٍـّػ الػزق  ـّن من ظما

لي وغلَ
ٓ
 .ُمصبّي ٔاهفاس غعد وهفؽ لمصة هو ـُ•  ووالعِي ا

 

 والػزق  اإلمعاد موبع•  هللا رؿٍل ؿّعي غلَ وؿلم َلو اللٌم
هو شجَ•  الكلّو الًػام الفػِفة ِعِِي  ببػهة ِنـُدػ من•  الٍـّػ

ٔ
 ِا

 بػهـجِي  ـّن من غلّوا ُثِفن ببػهاثٌا لالة•  النبّػ الرّـ مويُ 
لي وغلَ•  الٍـّػ ورزلِي 

ٓ
 ٔاهفاس غعد وهفؽ لمصة هو ـُ•  ووالعِي ا

 .ُمصبّي
 



 
 

قرار زاءت من•  هللا رؿٍل ؿّعي غلَ وؿلم َلو اللٌم
ٔ
 بّن ال

ذهت•  والػؿالة بالوبٍة لي ثفٌع ِعِِي 
ٔ
 هبٌّا غلَ للؾالم ربٌا ؤاؿجا

ِذن
ٔ
 وهفؽ لمصة هو ـُ•  ووالعِي الي وغلَ•  الراللة ذو هللا لٌا ـا

 .ُمصبّي ٔاهفاس غعد
 

هام طّػ•  هللا رؿٍل ؿّعي غلَ وؿلم َلو اللٌم
ٔ
س من•  ال  ؿبَّ

ٌا الفاى لصم وهًكت•  الًػام هـفِي  ـُ  ربٌا شبّب ِعي بّن بُؾِمّ
لي وغلَ• 

ٓ
 .ُمصبّي ٔاهفاس غعد وهفؽ لمصة هو ـُ•  ووالعِي ا

 

شع الملم هللا شبّب•  هللا رؿٍل ؿّعي غلَ وؿلم َلو اللٌم
ٔ
 ال

جيُ •  ُاُشع الػاؿض الربو لصوػثِي  ُشبِي  قعة من إًجؼ من•   ـدبَّ
  ببػهاثٌا لالة•  ُاُشع إخبت ليُ  لائالً  الصبّب

ٔ
 بفّن للٍبوا ثمال

لي وغلَ•  ٔاًلِي  زمػة ـُ وثصُفػها•  وغفكِي  مصبجِي 
ٓ
 ـُ•  ووالعِي ا

 .ُمصبّي ٔاهفاس غعد وهفؽ لمصة هو
 

 ـجس ٍِم ٔاقار غوعما من•  هللا رؿٍل ؿّعي غلَ وؿلم َلو اللٌم
ِّعاً  همػاً •  لكفاى ولع لوم ٔاي إلُ الفػِفة بػماى منة

ٔ
 هللا من وثا

لي وغلَ• 
ٓ
 .ُمصبّي ٔاهفاس غعد وهفؽ لمصة هو ـُ•  ووالعِي ا

 



 
 

ع من•  هللا رؿٍل ؿّعي غلَ وؿلم َلو اللٌم ٌِ  الُوب بػؿالجِي  َق
•  الففّع الصبّب شٍل الصاهػِن هو َؿِمػيُ •  ـمّس بلؾان

َلس لع•  الوبّّن وطاثم•  الػالمّن رب رؿٍل ٔاهت لي لائالً  ـْ  من َا
لم بم من وطاب•  لعَّ لي وغلَ•  هغَّ

ٓ
 لمصة هو ـُ•  ووالعِي ا

 .ُمصبّي ٔاهفاس غعد وهفؽ
 

مم ؿّع•  هللا رؿٍل ؿّعي غلَ وؿلم َلو اللٌم
ٔ
 من•  ال

َؾوم لي ؿرعت
ْ
 النػِم الوبُ وزٍد منان غلَ الغئب ودل•  ال

 للصبّب الػاغُ وذًب•  الَؾوم ِصػس الغئب ـجػك•  الَؾوم لػاغُ
لي وغلَ•  ؤاؿلم

ٓ
 ٔاهفاس غعد وهفؽ لمصة هو ـُ•  ووالعِي ا

 .ُمصبّي
 

 لرمّع هللا رشمة•  هللا رؿٍل ؿّعي غلَ وؿلم َلو اللٌم
 هـدػة من للصبّب ِفنٍ•  ِعِي بّن البػّػ َبَػك من•  النائوات

َ الصبّب ِرشميُ  ــ•  ذبصِي  ٔارادوا ؤاهٌم الػلؿ وللة الػمو  وولَّ
لي وغلَ•  غلّي البػّػ ٔالصاب

ٓ
 وهفؽ لمصة هو ـُ•  ووالعِي ا

 .ُمصبّي ٔاهفاس غعد
 



 
 

 ِبـ من•  الؾادة ؿّع•  هللا رؿٍل ؿّعي غلَ وؿلم َلو اللٌم
ُِّ  ؿّعها غّن قفَ الفػِؿ رِكِي   غّن ردَّ  الفػِفة وبّعِِي •  غل

 الرؾع ِففَ ما بػهاثِي  من ثمعها ببػهاثٌا لالة•  لجادة ؿّعها
ؿكام هو من•  والفؤاد والػوح

ٔ
مػاض ال

ٔ
لي وغلَ•  وال

ٓ
•  ووالعِي ا

  .ُمصبّي ٔاهفاس غعد وهفؽ لمصة هو ـُ
 

هبّاء زِن•  هللا رؿٍل ؿّعي غلَ وؿلم َلو اللٌم
ٔ
 قفَ من•  ال

لي وغلَ•  داء و ؿكم و غّب هو من النـدّػ الفػِؿ رِكِي  ِبـ
ٓ
 ا

 .ُمصبّي ٔاهفاس غعد وهفؽ لمصة هو ـُ•  ووالعِي
 

رض ٔاًو ؿّع•  هللا رؿٍل ؿّعي غلَ وؿلم َلو اللٌم
ٔ
 ال

شع دغا إذا من•  والؾماء
ٔ
عِى  العغٍة ٔادرهت•  ٔالصابِي  من ل

َ
 ول

ع
َ
عِى  وول

َ
لي وغلَ•  ول

ٓ
 ٔاهفاس غعد وهفؽ لمصة هو ـُ•  ووالعِي ا

  .ُمصبّي
 

 ِوؼل دغائِي  ببػهة من•  هللا رؿٍل ؿّعي غلَ وؿلم َلو اللٌم
 ـُ والبػهات الظّػات المصابة هال و•  الصازات وُثكوَ الؾّح
ًو

ٔ
لي وغلَ•  الؾادات ؿّع دغاء ببػهة والػّـ والٍلع ال

ٓ
 ا

  .ُمصبّي ٔاهفاس غعد وهفؽ لمصة هو ـُ•  ووالعِي
 



 
 

 لؾّعها دغٍثِي  ببػهة من•  هللا رؿٍل ؿّعي غلَ وؿلم َلو اللٌم
 ُِّ ن غل

ٔ
 مالبؽ الفجاء ـُ ِلبؽ هان•  والَكػ الصػ قػ هللا ِنـفّي با

 ببػهة بػد ول شػ ِمّبي ـال•  الفجاء مالبؽ المّؿ وـُ المّؿ
هبّاء زِن دغاء

ٔ
لي وغلَ•  ال

ٓ
 غعد وهفؽ لمصة هو ـُ•  ووالعِي ا

  .ُمصبّي ٔاهفاس
 

 البػهات موبع•  هللا رؿٍل ؿّعي غلَ وؿلم َلو اللٌم
 المالس البئػ ـُ ثفو الفػِؿ رِكِي  ببػهة من•  الباًػة والمػرؼات

ا ًُ لي وغلَ•  المعِوة ـُ موٌا ٔاغغب ـُ ما لارت ماؤ
ٓ
•  ووالعِي ا

  .ُمصبّي ٔاهفاس غعد وهفؽ لمصة هو ـُ
 

ؾجؾكَ من•  هللا رؿٍل ؿّعي غلَ وؿلم َلو اللٌم  الؾمام ُِ
رض ؽدتأ  هما ببػهاثٌا لالة•  النػِم بٍزٌِي 

ٔ
هبّاء زِن ببػهة ال

ٔ
 ال

•  الرعباء للٍبوا وثرلّاثم وبػهاثم رشماثم من بفٍّن  ُثؾّح• 
لي وغلَ

ٓ
 .ُمصبّي ٔاهفاس غعد وهفؽ لمصة هو ـُ•  ووالعِي ا

 

 البػهات موبع•  هللا رؿٍل ؿّعي غلَ وؿلم َلو اللٌم
م لفاىً  الفػِفة ِعِِي  من لمؾة ببػهة من•  الباًػة والمػرؼات

ٔ
 ل

ت مػبع لي وغلَ•  هػغٌا هفؿ لع هان ٔان بػع•  لبوٌا درَّ
ٓ
 ا

  .ُمصبّي ٔاهفاس غعد وهفؽ لمصة هو ـُ•  ووالعِي



 
 

 صلوات املودل النبوي الرشيف
 

 • طّػ من طلق هللا • اللٌم َلِوّ وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا
 •لالة مبارهة ثُؾػ للب ؿّعي رؿٍل هللا  • شبّبُي وُممًفاى

وغلَ الي  •وثػلَ ِبَوا إلُ ٔاغلَ موازل الُكػب من الصبّب الممًفَ 
ـُ هو لمصة وهفؽ من ٍِم طلق الظلق إلُ ٍِم لكاء  •ووالعِي 

 .الملم الصق
 

من ُوِلع مظجٍهًا • ؿّع الواس • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعها مصمع 
ًا من لغر الوِ  لي ووالعِي • فاس موًؼ

ٓ
ـُ هو لمصة وهفؽ • وغلَ ا

 .ٔاهفاس ُمصبّيغعد 
 

 • الُمظلو بالؾمامة  • اللٌم َلِوّ وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا
لالة ثرػلوا ـُ شفظِي  • المصفػ ٍِم الكّامةقفّع الظلق ـُ 

هفاس 
ٔ
 •وغلَ الي ووالعِي  •وشموِي وثُظموا بعوام معدِى ـُ هو ال

ٍع المفجالّن لػؤِجِي وثكبّو ِعِِي  ت دم  .غعد ما زـر
 

هٍاناللٌم َلِوّ 
ٔ
من بمٍلعِى  • وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا هٍر ال

وغلَ  • من هللا رشمًة للدكلّن إهؽ وزان وُبِػح • الؼمانَؿِػع 
 .ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ما وؿػي غلم هللا العِان •الي ووالعِي 



 
 

من بِي ٔاؿجرّػ من قػ  • ِوّ وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللااللٌم لَ 
و غوع ومن بِي  • الظلق لالة ثرػلوا ممن  • الملم الصقٔاثٍؿَّ

ُى الصبّب بعوام ُلػبِي  ػف غلّي بعوام مػّجِي ؤادطلُي ـُ  •ٔاغؼَّ وثفَّ
 ٔاهفاس غعدـُ هو لمصة وهفؽ  •وغلَ الي ووالعِي  •شؼبِي 
 .ُمصبّي

 

لالة  •غّن الٌوا  •ؿٍل هللا اللٌم َلِوّ وؿلم غلَ ؿّعي ر 
 َ َ وبمعشِي ثؾوَّ وـػَّح للب الصبّب وهال  •ثرػلوا ِمَمن بػؤِجِي ثٌوَّ

 َ  •وغلَ الي ووالعِي  •رهُ بفولِي هللُا غوا  و •بٍلِلِي هو ما ثموَّ
 .وغاقكّي ُمصبّي ٔاهفاس غعدـُ هو لمصة وهفؽ 

 

طّػ من  • لفٍة الػب •اللٌم َلِوّ وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
لالة ثرػلوا ممن لعق  • ِعِِي لام اللّو وَيلبلػبِي َاَشب وبّن 

ِػت لُي الُصُرب  • ـُ المصبة ـنان للصبّب ِهْػم الُمِصب  •ـػـُ
 .ُمصبّي ٔاهفاس غعدـُ هو لمصة وهفؽ  •وغلَ الي ووالعِي 

 

زِن  • هٍر هللا المبّن • َلِوّ وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا اللٌم
ع ـِّي ُهو الُصؾن م • الظلق ازمػّن  َوًا من رب الػالمّنمن ثرمَّ

وغلَ  •لالة ثػزلوا رؤِاى َوَهَواُل مكام الفٌٍد لؾّعي رؿٍل هللا  •
 .ُمصبّي ٔاهفاس غعدـُ هو لمصة وهفؽ  •الي ووالعِي 

 



 
 

ٔاقػف ؤايٌػ مظلٍق ـُ  •اللٌم َلِوّ وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
هٍان

ٔ
 •وغلَ الي ووالعِي  • هللا ورشمجِي ـُ ًّئة إهؾانهٍر  • ال

 .ٍِم طلق الظلق الُ ٍِم لكاء الػشمنـُ هو لمصة وهفؽ من 
 

ؿّع   • ٔاقػف إهؾان • اللٌم َلِوّ وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا
ن لي بالففاغة بّن ِعي ٔاول من ِؤذَّ  • الظلق ـُ هو زمان ومنان

ان َِّ ػا  • الع َ ـُ زمػة ؿّعي ٔابا الًؼ
َّ
ول

ٔ
لالة ثرػلوا ـُ المفٍف ال

غعد ما طفكت الكلٍب ـُ هو لمصة وهفؽ  •وغلَ الي ووالعِي  •
 .بمصبجِي ٔاقجالت الوفٍس لػؤِجِي 

 

لاشب  • ٔابا الكاؿم  اللٌم َلِوّ وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا
وللٍب  • ٔاهٍراِى غلَ زمّع الظلق ظاًػةمن  • الدؾػ الباؿم

معادِى غامػة
ٔ
ؿػارِى وشنمجِي ذاطػة  • ُمصبِّي با

ٔ
لالة  •وغكٍلٌم با

ـُ  •وغلَ الي ووالعِي  •ثرػلوا من ُطلَّك المصبّن المصبٍبّن 
 .وغاقكّي ُمصبّي ٔاهفاس غعدهو لمصة وهفؽ 

 
ِا موبع الُػقع  • المالة والؾالم غلّم ِا ؿّعي رؿٍل هللا

طالِق 
ٔ
غماق لالة ُمصٍب غاقٍق  • وال

ٔ
 • ثؾللت مصبجم ـُ للبِي لال

ع لوا هو الُصُرب لوػى هٍر وزٌجم وزمال بؾمجم  ـُ  •لالة ثـػ



 
 

هفاس موًا وـواًل من الػزاق هو
ٔ
لم ووالعِم  • ال

ٓ
ـُ هو  •وغلَ ا

 .غعد ما طفكت للٍب ُمصبّملمصة وهفؽ 
 

ِا لاهُ الصازات لنو  • ة والؾالم غلّم ِا ؿّع الؾاداتالمال
لالة ُثكوُ بٌا شازاثوا  • مجٍؿاًل بصوػثممن َيلب من هللا 

 وغلَ الم ووالعِم •غوع ربوا وهبُلؼ هو ما رزٍهاى مجٍؿلّن بم 
 .غعد ما لوَ هللا الصازات لنو من يلب شازة بّن ِعِم •
 

من ِمن  • ٔاقػف مٍلٍد • َلِوّ وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا اللٌم
من  • وـُ طعمجِي مالئنة هللا المػبٍد • مصفٍدلؾػِى مصفٍد 

ك  ـُ هو  •وغلَ الي ووالعِي  •لصوػثِي المكام المصمٍد ُطِمّ
هبّاء

ٔ
مالك ـُ الؾماء بمٍلع زِن ال

ٔ
ت ال  .لمصة وهفؽ غعد ما ثؼِوَّ

 

هٍر  • َلِوّ وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا اللٌم
ٔ
 • لاشب الٍزة ال

بٌػ
ٔ
م • والرمال ال ِّّ ك  • من إهـجِملت بي مصاؿن الف وُطِمّ

م  َّّ غظم الُظُلق والك
ٔ
ـُ هو لمصة وهفؽ  •وغلَ الي ووالعِي  •با

 .من ٍِم الظلق إلُ ٍِم العِن
 
 



 
 

 

َزَ • ٌعىاللٌم َلِوّ وؿلم غلَ موبع ال  • طّػ الٍرى  • هٍر العُّ
غعد ما ًام المصبّن  •وغلَ الي ووالعِي  •ٔاقػف من ويُء الدػى 

وا ػوا و غعد ما ذاب الفػػاء ـُ غفكِي وغبػَّ خَّ
ٔ
جِي وثا  .ـُ مصبَّ

 

 لاشب الُظُلق الػظّم • َلِوّ وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللام اللٌ
ٔاشباب لالة ببػهاثٌا ثعطلوا ـُ زمػة  • الػشّمالػؤوف الػًٍف  •

وغلَ الي  •المكبٍلّن ببػهـجِي من المٍلَ النػِم  • زوابِي الػظّم
 .ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ٔاُمجِي  •ووالعِي 

 

ػ • َلِوّ وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا اللٌم ًز
ٔ
 • لاشب الٍزي ال

ك  لالة ببػهاثٌا ُثؾكّوا غلَ العوام  • لصوػثِي هٌػ النٍخػمن ُطِمّ
طػى من ـّن ِعِِي 

ٔ
وثُعطلوا ـُ زمػة ٔاشبابِي  •ـُ العهّا وال

هفاس غعدـُ هو لمصة وهفؽ  • وغلَ الي ووالعِي  •وُمصبِّي 
ٔ
 ا

 .ُمصبّي
 

 للبي  • م غلَ ؿّعي رؿٍل هللا هٍر الوٍر اللٌم َلِوّ وؿل
ٔ
لالة ثمال

 • وُثػهـــِّي غوـــا رهـــاى الـــعائم •الفـــػِؿ بـــالفػح والصبـــٍر والؾـــػور 
 وغلَ الـي ووالعِـي •وثػزلوا ٔاغظم همّب من ـّن هػم ٔابا الكاؿم 

 .ـــــــــُ هــــــــو لمصــــــــة وهفــــــــؽ غــــــــعد ٔاهفــــــــاس ٔاشبابــــــــي وُمصبّــــــــي  •



 
 

اُى هللا زـــو  • م َلـــِوّ وؿـــلم غلـــَ ؿـــّعي رؿـــٍل هللااللٌـــ مـــن ؿـــمَّ
ـــعزاللـــي بإؿـــم  ـــك لـــُي لـــٍاء الصمـــع • ُمصمَّ لـــالة ببػهاثٌـــا  • وُطِمّ

ـُ هوؿ ؿـّعي رؿـٍل هللا لـاشب لـٍاء  •ثرػلوا من ٔاًو الصمع 
ـُ هو لمصة وهفؽ غعد مـا ُشِمـع هللا  •وغلَ الي ووالعِي  •الصمع 

 .زمـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن زمّـــــــــــــــــع طلكـــــــــــــــــِي ــــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــو منـــــــــــــــــان و
 

 • من وللِي غّن الوػّم •َلِوّ وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا اللٌم 
لــالة ببػهاثٌــا ثرػلوــا مــن  • الكلــب ًــٍ الوػــّم المكــّموُشبــي ـــُ 

هفـــاس 
ٔ
مـــّن ــــُ هـــو ال بُصـــب ولـــػب وولـــو وقـــٌٍد ؿـــّع  •الُموػَّ

ٔاهفـــاس غـــعد ــــُ هـــو لمصـــة وهفـــؽ  •وغلـــَ الـــي ووالعِـــي  •الوـــاس 
 .ُمصبّـــــــي وغاقـــــــكّي وهـــــــو مـــــــن ثموـــــــَ ولـــــــالِي وًـــــــام ُشبـــــــًا ـّـــــــي

 

زمّو  • ّو الػّوّنهص •َلِوّ وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا اللٌم 
 •وشـاز هـو همـال • مـن ــاق هـو زمـال • الـؼِنَيَي  • الٍزوجّن

غلَ مكامات الُكػب 
ٔ
ك با وغلَ الي  • واإلثمال من َذا الراللوُطِمّ
ــــــــي  ــــــــي •ووالعِ ُ غلّ  .ـــــــــُ هــــــــو لمصــــــــة وهفــــــــؽ غــــــــعد مــــــــا ُلــــــــِلّ

 

وغلـَ الـي  •س طّـػ الوـا • َلِوّ وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا اللٌم
 ُمصبّي وغاقكّي. لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاسـُ هو  •ووالعِي 



 
 

 

ن • هللا اللٌم َلـِوّ وؿـلم غلـَ ؿـّعي رؿـٍل
ٔ
 •غظـّم الكـعر والفـا

نمــن معشــُي هللا زــو 
ٓ
وزػــو ياغجــِي مــن ياغــة  • زاللــي ـــُ الكــػا

ـُ هـو لمصـة وهفـؽ غـعد مـا وؿـػي  • وغلَ الي ووالعِي •الػشمن 
 .غلم هللا ـُ هو زمان ومنان

 

من  • غلَ ؿّعي رؿٍل هللا طّػ إهؾانم اللٌم َلِوّ وؿل
غلَ وشباُى هللا  •إزجمػت ـّي زمّع المصامع والمصاؿن 

ٔ
با

و لالة ببػهاثٌا ثٍللوا بالصبّب ول • مكامات الُكػب واإلشؾان
زمان

ٔ
شجَ ثعطلوا غلَ لعمِي الفػِؿ  • ل ِوكًع ابعًا ـُ هو ال

ٔاهفاس  ـُ هو لمصة وهفؽ غعد • وغلَ الي ووالعِي •ٔاغلَ الروان 
 .ُمصبّي

 

موبع الظّػ الٍـّػ  • َلِوّ وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا اللٌم
 •لالة ببػهاثٌا ثؾمػها بفٍّن من ـولِي  •وـّن زٍد هللا الؾؼِػ 

وثنـجبوا ـُ ٔاغلَ مكامات وللِي  •وثؾمؾوا ـُ بصػ زٍدِى وهػمِي 
 ما ًازت  •وغلَ الي ووالعِي  •ولػبِي 

ٔ
قٍاق لػؤِجِي وثكبّو ال

  .ِعِِي 
 
 
 



 
 

 

طّػ  • ؿّع الؾادات • َلِوّ وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا اللٌم
رهّن 

ٔ
ِمن بُصبِي ِمفٍ الكلب من هو  • والؾمٍاتٔاًو ال

رات ع غوا هو الُنػبات  • الُمنِعّ ـَ ػ ُِ غعد ما  •وغلَ الي ووالعِي  •و
  .رٔاي المصبّن ـُ ُشبِي ـّن البػهات

 

هٍار والؾّح المعرار 
ٔ
من بالمالة  •اللٌم َلِوّ وؿلم غلَ ـّن ال

هفاس باللّو والوٌار 
ٔ
لالة  •غلّي ثجوؼل غلّوا الػشمات ـُ هو ال

فاض غلّوا من غظّم ٔاهٍارِى  ُِ ة زمّو  •ببػهاثٌا  وهصظَ بمػـػ
ؾُّدوا بفّن دائم ؽّػ موكًع من رشماثِي  •ٔاؿػارِى  ُِ وغلَ الي  •و

ُ غلّي ـُ هو •ووالعِي   لمصة وهفؽ غعد ما ُلِلّ
 

 

  



 
 

 النبوي الرشيف املودل (ليةل)صلوات 

 

هامو الوٍر من بوٍرِى  • َلِوّ وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا اللٌم
رواحٔاهاء الكلٍب 

ٔ
وبإبجؾامجِي ـػشت  • وبػؤِجِي ٔابجٌرت ال

قباح 
ٔ
ؤاؽعق غلّوا ـُ مٍلعِى من هػمِي بفّن رشمات  •ال

 وغلَ الي ووالعِي •مما ٔالًفاًا لي هللا الملم الفجاح  •وـجٍشات 
ُ غلّي •  .ومصبِّي وغاقكِّي ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ما ُلِلّ
 

ٔازَمو الظلق ُطُلكًا  •رؿٍل هللا اللٌم َلِوّ وؿلم غلَ ؿّعي
 للب الصبّب ـػشًا وؿػورًا وشبٍرًا  • هٍراً ؤاهَمو الظلق 

ٔ
لالة ثمال

رض والؾمٍات ٔاهٍارًا ورشمات ببػهة مٍلع  •
ٔ
وُثفّن غلَ ٔاًو ال

ومصبّي وغاقكِّي ـُ هو  •وغلَ الي ووالعِي  •ؿّع الؾادات 
ُ غلّي   .لمصة وهفؽ غعد ما ُلِلّ

 

ِصبُي وِبؾن أ اللٌم  ُِ ِصب هو ما  ُِ زػو للبُ غلَ للب الصبّب 
 .ما ِبؾويُ  هو

 

هلما ؽموت غّوُ  اللٌم ازػو ـُ للبُ مظجٍمًا لٍرثِي الفػِفة
رٔاِجٌا وثوػم للبُ وغّوُ بٌا مع دوام وللي وولالي واثمالي 

 .وقٌٍد ٔاُهؾِي وزمال دللِي 



 
 

 

 صلوات العاشلني
 

 

 ِا هٍر للٍب المصبّن المالة والؾالم غلّم
 ِا ؽاِة ٔارواح المفجالّن المالة والؾالم غلّم
 ِا ثؾبّس ٔاهفاس الػاقكّن المالة والؾالم غلّم

 
 

• من للبُ ذاب ـُ ُشبِي • وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا  اللٌم َلو
َ دوام وللِي وولالِي  لالة ببػهاثٌا ٔارى هو قُء بمعد من • وثموَّ

• ؤاؿجفػػ هو ٔامػ بمعد من شنمة غلكِي وُيٌػ للبِي • هٍر غّوِي 
لي ووالعِي • شجَ ٔاهٍن ـُ هو لمصة وهفؽ ممعودة بمعدِى 

ٓ
وغلَ ا

هفا• 
ٔ
 .س ُمصبّي وغاقكّيـُ هو لمصة وهفؽ غعد ا

 

  • من يابت بِي ٔاِامُ • اللٌم َلِوّ وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا
 • ولار ُشبُي ًٍ ٔاُهؾُ وُقؾلُ وؽػامُ • وؿِػعت بػؤِاى ٔاشالمُ

ِاِم  •وغلَ الي ووالعِي 
ٔ
 .ـُ هو لمصة وهفؽ غلَ مػ اللّالُ وال

 

اء • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا  • لاشب الٍزي الٍهَّ
ُ العائم بال إهكواء  رض • ُشِبّ

ٔ
 بالوٍر والؾػادة ٔاـاق ال

ٔ
لالة ثمال



 
 

هبّاء • والؾماء 
ٔ
لي ووالعِي • وِؾػع بٌا ِشبُ زِن ال

ٓ
ـُ • وغلَ ا

والٌائمّن ـُ زِن  هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس الػاقكّن
 .المػؿلّن

 

من بُصبِي ٔازدًػت ـُ • لم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا اللٌم َلو وؿ
ارُى  لالة ثؼِعهُ مع • ودامت ؿػادثُي وزادت ٔاهٍارُى  • للبُ ٔاًز

وغلَ • مؼِعًا من ـّن الُصب والٍلو والُكػب • هو هبوة للب 
لي ووالعِي 

ٓ
 .ـُ هو لمصة وهفؽ غعد هبوات للٍب ُمصبّي• ا

 

بٍع ًاَم ـُ ُشبِي لالة غ• اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
ـبنَ من • ورٔاى زمال وهٍر وزٌِي • ؤاؿجوفق ِيّب ِغًػِى • 

ــ لِبلُي • ويلب مؼِعًا من الٍلو من مٍلى   •ـّن رشمجِي وهػمِي 
ػُى ؿّعي رؿٍل هللا  لي ووالعِي   •وبفَّ

ٓ
ـُ هو لمصة • وغلَ ا

 .وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي وغاقكّي
 

ِلو للبي الفػِؿ • اللٌم َلو وؿلم غلَ ِغفكُ وِشبُ  ٍّ لالة ُث
• شجَ ٔاهٍن مع هو هبوة للب ممعودة من الصبّب • بكلبُ 

ففَ الكلب من هو ما ـِّي ببػهة وللِي بالػشّم  ُّ ولاًل • الًبّب  ـَ
لي • ل ِوكًع ـُ العهّا والبػزخ وٍِم لكاء الملم الكػِب 

ٓ
وغلَ ا

 .ـُ هو لمصة وهفؽ غعد هبوات للٍب ٔاُمجِي • ووالعِي 



 
 

 

ِا من بٍلِلم وولالم • الة والؾالم غلّم ِا زِن الِمالح الم
رواح

ٔ
ؾِعق غلّوا من ـٍّهات رشماثِي وإمعاداثي  • ثوجػـ ال ُِ و

لي ووالعِي • الملم الفجاح 
ٓ
ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ما • وغلَ ا

ت ٔاهٍارك الباًػة للػاقكّن  .ثرلَّ

 

• ؿـاهن الكلـب والـػوح • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿـٍل هللا 
وثٌفـٍ الـػوح • من بالمالة غلّي ِمجلَء الكلب والـوفؽ بالؾـنّوة 

ػ روهجِي • إلُ شبّبٌا بالمعِوة 
ْ
لـي ووالعِـي • وثؾجوفق ِغً

ٓ
وغلَ ا

 ُمصبّـــــــــي وغاقـــــــــكّي.ــــــــــُ هـــــــــو لمصـــــــــة وهفـــــــــؽ غـــــــــعد ٔاهفـــــــــاس 
 

من • الصبّب المصبٍب • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
ِمــــَوس والػًاِــــا مــــن غــــالم وثجوــــؼل ال• ـــــُ شوــــػثِي ثٌــــُّم الكلــــٍب 

• لــالة ببػهاثٌــا ثرػلوــا ـــُ شوــػثِي الوٍراهّــة العائمــة • الؾّــٍب 
هفــاس 

ٔ
رواح مــن ـــّن زمالــِي ـــُ هــو اللصظــات وال

ٔ
شجــَ ثمــبس ال

لـــي ووالعِـــي • ًائمـــة 
ٓ
ــــُ هـــو لمصـــة وهفـــؽ غـــعد ٔاهفـــاس • وغلـــَ ا

 .وغاقـــــــكّي وهـــــــو مـــــــن ثموـــــــَ ولـــــــالِي وًـــــــام ُشبـــــــًا ـّـــــــي ُمصبّـــــــي
 

مـة • اللٌم َلو وؿـلم غلـَ ؿـّعي رؿـٍل هللا 
ٔ
ؿـّع • طّـػ ًـغى ال

هٍار والبػهات • موبع الظّػات • الؾادات 
ٔ
لالة ببػهاثٌا • ـّن ال



 
 

المظمٍلـّن • الممـًفّن لوفـػ مصبجـِي  • ثرػلوـا مـن طّـػ ٔاُمجـِي 
لـــي ووالعِـــي • بـــعوام رؤِـــة زمـــال يلػجـــِي 

ٓ
ــــُ هـــو لمصـــة • وغلـــَ ا

 .ّي وهو من ثموَ ولالِي وإثمـالِي وغاقك وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي
 

ثاج الػٔاس • ؿّع الواس • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
المصبــّن المصبــٍبّن • لــالة ببػهاثٌــا ثكبلوــا مــن ُزملــة الُظــعام • 

هـام
ٔ
لـي • ــُ الـعهّا والبـػزخ وِـٍم الؼشـام   • لؾـّعي طّـػ ال

ٓ
وغلـَ ا

ـــامــــُ هـــو لمصـــة وهفـــؽ غلـــَ مـــػ اللّـــ• ووالعِـــي النـــػام  ِ
ٔ
 .الُ وال

 

ـظــػ • ؿــّع الؾــادات • اللٌــم َلــو وؿــلم غلــَ ؿــّعي رؿــٍل هللا 
ت غلّـي زمّـع المظلٍلـات ــُ قـجُ  • النائوات لالة بػعد ما للَّ

رهّن والؾمٍات 
ٔ
من للٍات زاًػات من ٍِم الظلق إلُ • بكاع ال

َػـػف لٌـا • ٍِم الممات  ُِ ـٍم ل  ُّّ َك
ْ
لالة ثجرعد وثعوم بـعوام الصـُ ال

 .هٌاِات

 

طّـػ • المـابػ الفـنٍر • اللٌم َلو وؿـلم غلـَ ؿـّعي رؿـٍل هللا 
وطّػ من شِمع وقنػ • من لبػ غلَ من غاداى شجَ ٔاثاُى همػ هللا 

مت لـعماى  لـالة ببػهاثٌـا ثِمـعها مـن • هلل ـملُ ـُ اللّو شجَ ثٍرَّ
شجــــَ ثرػلوــــا مــــن المــــابػِن • ِيّــــب ُطُلــــق ؿــــّعي رؿــــٍل هللا 

لي ووالعِي و• الفاهػِن ـُ هو ولت وشّن 
ٓ
ـُ هو لمصـة • غلَ ا



 
 

 وغاقكّي وهو من ثموَ ولالِي وإثمـالِي. وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي
 

َزَ • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا  هٍر الٌعى   •بعر العُّ
ــــك الممــــًفّن   •زِــــن الــــٍرى •  لــــالة ببػهاثٌــــا ثرػلوــــا مــــن ُطلَّ

 • المكــػبّن للصبّــب الممــًفَ طّــػ مــن ويــُء الدــػى 
ٓ
لــي وغلــَ ا

ـــــــــي  ـــــــــي• ووالعِ ـــــــــاس ُمصبّ ـــــــــو لمصـــــــــة وهفـــــــــؽ غـــــــــعد ٔاهف ـــــــــُ ه  ـ
 

ِمػ الواًُ • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
ٓ
من قـػَّع • ال

وامــػ والوــٍاًُ 
ٔ
ــِي الفــػِفة ال ؤامــػ ٔاُمجــِي بًاغجــِي ـــُ • هللا غلــَ ِعِ

ٍا ٌُ ـاْهَج ـَ ـاُهْم َغْوـُي  ٌَ ُظـُغوُى َوَمـا َه ـَ ُؿـٍُل  َثـاُهُم الػَّ
َٓ
لـالة  •( هـجابِي )َوَمـا ا

وغلـَ • ببػهاثٌا ثرػلوا ممن ٔاياع الػؿٍل ـُ هـو ٔاوامـػِى وهٍاًّـِي 
لي ووالعِي 

ٓ
   ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي• ا



 
 

 واملدد صلوات الفيض

 

لالة • البفّػ الوغِػ • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
مٍر والصازات مع ثمام الجؾٌّو والجؾظّػ 

ٔ
ُثكوَ بٌا هو ال

• وُثفّن غلّوا من ـّن هػم هللا الػزق الؾؼِػ الٍـّػ • والجّؾّػ 
• وثرػلوا من موابع الػزق ـُ ٔارض هللا ـواًل وموًا من هللا الكعِػ 

لي ووالعِي 
ٓ
ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي • وغلَ ا

َ وهالِي وًام قٍلًا ـّي   .وغاقكّي وهو من ثموَّ
 

هٍر الكلب • الؼِن زِن • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
من بٍللِي ومصبجِي ثوال هو الِمَوس والػًاِا من ؿّع • وُلػة الػّن 

مّن • النٍهّن 
ٔ
لي ووالعِي • وهعُطو ـُ ِشمَ يي ال

ٓ
ـُ • وغلَ ا

  .هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي
 

• ِا موبع ٔاهٍاري وـجٍشُ • المالة والؾالم ِا شبّب للبُ وروشُ 
 • ُثدِلذ للبُ وثوجِػـ روشُ ِا من بٍلِلم وإثمالم 

ٔ
لالة ثمال

وثرػلوا من • هو ذرة بُ بالوٍر والؾػور والصبٍر العائم الؾػمعي 
لم ووالعِم • موابع الوٍر والمعد المصمعي 

ٓ
ـُ هو لمصة • وغلَ ا

  .وهفؽ وهبوة للب ـُ للٍب ُمصبّم



 
 

ِا من بغهِػى • المالة والؾالم غلّم ِا ؿّعي ِا رؿٍل هللا 
وبإثمالِي ثؾمٍ روشُ إلَ ٔاغلَ  • وِوبن للبُثوجػـ روشُ 

هٍار والفجٍشات • المكامات 
ٔ
ؾِعق غلٌّا المٍلَ بفّن من ال ُِ • و

لم ووالعِم 
ٓ
لالة غعد ما ِوبن الكلب بمصبجم وغعد ما • وغلَ ا

  .ثوجػـ الػوح بغِهػك ووللم ورؤِجم
 

هٍان • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
ٔ
لبوة • ؿّع ال

ان  • ُ ًّئة إهؾانالوٍر ـ لالة ببػهاثٌا • الكاؿم لنو غًاِا الموَّ
وثرػلوا • ُثفّن غلّوا من ـٍّهات ٔاهٍارى الباًػة وغًاِاى الؼاطػة 
طػة 

ٔ
لي • من لفٍة مصبٍبّي المكػبّن ـُ العهّا والبػزخ وال

ٓ
وغلَ ا

  .ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي• ووالعِي 
 

ؤايٌػ • ٔابؾى الظلق • هللا  اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل
ة • الظلق  َّّ هٍر هللا المبػٍث رشمة لنو • ؤازمو الظلق ؿر
مٍن من هللا غلَ هو غًّة • البػِة 

ٔ
لالة ثمعها بمعد من • الما

ِصب • بؾايجِي ويّبجِي وزمال ؿرّجِي  ُِ شجَ هنٍن مصمعِّن هما 
فػِح شوػثِي  ُِ لي ووالعِي • و

ٓ
ـُ هو لمصة وهفؽ غعد • وغلَ ا

 وغاقكّي وهو من ثمًوَ ولالِي وًام ُشبُا ـّي. فاس ُمصبّئاه
 



 
 

• ُلػة غّوُ وهٍر شّاثُ • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
لالة ثلجصم بٌا لفاثِي الفػِفة • من ُقِؾو بِي للبُ وـنػي وذاثُ 

وِؾمػهُ الصبّب بالؾػادة والُصب هو لصظة ـُ شّاثُ • بمفاثُ 
لي و • وَمَماِثُ 

ٓ
ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس • والعِي وغلَ ا

 .ُمصبّي
 

ٔاقػف مظلٍق ـُ • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
رض

ٔ
• الؾالُ للواس بّعِِي الفػِفة من الصٍض  • الؾمٍات وال

طػى ـّن  •لالة ببػهاثٌا ثؾكّوا من ِع الصبّب 
ٔ
ـُ العهّا وال

• والُكػب وهوال بػشمجم ٔاغلَ موازل اإللًفاء • المعد والُصب 
لي ووالعِي 

ٓ
 .ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي• وغلَ ا

 
 
 
 
 

 
  



 
 

  أ هوار احملبة النبويةصلوات 
 

 

ُِّ • اللٌم َلِوّ وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا  ؿػ هللا • هٍر هللا الَرل
 ُِّ ُِّ • الَظفــ اح الؼهــ ٍَّ لــالة غبــع ذاب للبــُي ـــُ • لــاشب الِػًــػ الفــ
لي ووالعِي • ورؤِجِي وَغِفق وللِي  • مصبجِي 

ٓ
ـُ هو لمصـة • وغلَ ا

ـــــــــــــــــــــــــي  وغاقـــــــــــــــــــــــــكّي . وهفـــــــــــــــــــــــــؽ غـــــــــــــــــــــــــعد ٔاهفـــــــــــــــــــــــــاس ُمصبّ
 

لـالة ثلّـق •   اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا طّػ البػِة
هٍارِى الباًػة • بػظمة الغات المصمعِة 

ٔ
 ببػهاثٌا للٍب ٔاُمجِي با

ٔ
وثمال

 ثوـــبن للـــٍب ٔاُمجـــِي   شجـــَ• ومصبجـــِي الؼاطـــػة وإمعاداثـــِي الؾـــػمعِة 
لــي ووالعِــي  • بفــٍّن مــن ثــٍلّػِى ومصبجــِي 

ٓ
ـــُ هــو لمصــة • وغلــَ ا

 وغاقــــــــــــــــــــــــــكّي. وهفــــــــــــــــــــــــــؽ غــــــــــــــــــــــــــعد ٔاهفــــــــــــــــــــــــــاس ُمصبّــــــــــــــــــــــــــي
 

مــام • اللٌــم َلــو وؿــلم غلــَ ؿــّعي رؿــٍل هللا  ٌُ لــالة • الؾــّع ال
• لــالة مــا لــالًا ممــِوّ إل وـــاز بــالُكػب • ُمصــب غاقــق ُمؾــجٌام 
لي ووالعِي   • وؽمػُى الصبّب بالُصب

ٓ
لمصـة وهفـؽ ـُ هو • وغلَ ا

 وغاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكّي. غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد ٔاهفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس ُمصبّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
 



 
 

من بُصبِي َؿِػعت الصّاة • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
هـٍار • والكلـب إهفـؾو بُصبـِي وزمالـِي غـن هـو مـا ؿـٍاى • 

ٔ
ـَ ال وثلكَّ

لـــي • والفجٍشـــات وـٍّهـــات الػشمـــة ـوـــاًل وموـــًا مـــن هللا 
ٓ
وغلـــَ ا

 .يــــــــــُ هـــــــــو لمصـــــــــة وهفـــــــــؽ غـــــــــعد ٔاهفـــــــــاس ُمصبّـــــــــ• ووالعِـــــــــي 
 

الصبّــب الــغي ل ِبػــع • اللٌــم َلــو وؿــلم غلــَ ؿــّعي رؿــٍل هللا 
وّـــػ شّـــاثُ بوـــٍرِى الػـــالُ • مـــن ٔازـــعُى دومـــًا لػِـــب • ول ِؾّـــب  ُِ و

ففُ هو ما بُ من ؿكم  • الٍهاء الغي ل ِؾّب ُِ وبمعدِى الؾاري 
ْمــِلس هــو مــا بــُ مــن غّــب  ُِ لــي ووالعِــي • و

ٓ
ـــُ هــو لمصــة • وغلــَ ا

 وغاقــــــــــــــــــــــــــكّي. يوهفــــــــــــــــــــــــــؽ غــــــــــــــــــــــــــعد ٔاهفــــــــــــــــــــــــــاس ُمصبّــــــــــــــــــــــــــ

 

ؿــّع • هــٍر هللا البــاًػ • اللٌــم َلــِوّ وؿــلم غلــَ ؿــّعي رؿــٍل هللا 
 شّاثوـــا ــــُ هـــو • الؾـــادة مـــن ٔاطجـــػق الؾـــبع الًبـــاق 

ٔ
لـــالة ثمـــال

هفاس بالؾػادة واإلقػاق
ٔ
وثػلَ ِبَوا إلَ ٔاغلَ مكامات الٍلٍل  • ال

لي ووالعِي • والفٌٍد ـواًل من هللا الػزاق 
ٓ
ــُ هـو لمصـة • وغلَ ا

 وغاقــــــــــــــــــــــــــكّي. عد ٔاهفــــــــــــــــــــــــــاس ُمصبّــــــــــــــــــــــــــيوهفــــــــــــــــــــــــــؽ غــــــــــــــــــــــــــ
 

ع  هـٍان • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي ُمصمَّ
ٔ
هٍر هللا الؾـاري ــُ ال

ُِّ • موبـــع الػشمـــة الُمفاهـــة غلّوـــا مـــن الـــػشمن •  • الػؿـــٍل الوبـــ



 
 

شجــــَ ثرػلوــــا • لــــالة ثمــــعها مــــن ُيٌــــػِى وهكائــــِي • الًــــاًػ الوكــــُ 
هبّـاء • ياًػِن ٔاهكّاء 

ٔ
لـي  وغلـَ• بمعد دائم مٍلٍل مـن زِـن ال

ٓ
ا

 .ـــــُ هــــو لمصــــة وهفــــؽ غــــعد ٔاهفــــاس ُمصبّــــي وغاقــــكّي• ووالعِــــي 
 

ُلػة الػّن • ؽاِة المػاد • اللٌم َلِوّ وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
مراد  • والفؤاد

ٔ
لـالة غبـٍع ِـغوب غفـكًا • من شاز ٔاغلَ مكامات ال

ؿّاد 
ٔ
ُى بالؾػادة • لالة ُثفّن غلَ الكلب بالوٍر • لؾّع ال

ٔ
وثمال

لــي ووالعِــي • هامــو الوــٍر والؾــػور بٍلــو 
ٓ
ـــُ هــو لمصــة • وغلــَ ا

 .وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي
 

 

  



 
 

  و اخلصوصية يقلرتصلوات ا
 

 

• لفٍة الباري وطالجِي • اللٌم َلِوّ وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
ـّن • لــالة ثرػلوــا مــن لــفٍة ٔاًلــِي  جــِي و الُمفــػَّ الممــًفّن لمصبَّ

ؿــػارِى  • بمصبجــِي 
ٔ
َمْظُمٍِلــَّن با

ْ
ــَ غلــٌّم • ودوام رؤِجــِي ال الُمجرلَّ

لـي ووالعِـي • الصبّب بعوام يلػجـِي 
ٓ
ــُ هـو لمصـة وهفـؽ • وغلـَ ا

 وغاقـكّي وهـو مـن ثموـَ ولـالِي وًـام ُشبـًا ـّـي. غعد ٔاهفاس ُمصبّي
 

ٔاقػف • المنُ الٌاقمُ • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
هارم • من ُقِػـت بِي بوُ ًاقم • طلق هللا شؾبًا وهؾبًا 

ٔ
الؾادة ال

دم • 
ٓ
لـــالة ببػهاثٌـــا • الممـــًفّن مـــن غوـــع هللا مـــن ِـــٍم طلـــق ا

وا بمكام المصبٍبّة والظمٍلـّة غوـع هللا وغوـع طّـػ البػِـة  • ثفـػ
لــي ووالعِــي 

ٓ
 .غــعد ٔاهفــاس ُمصبّــي• ـــُ هــو لمصــة وهفــؽ • وغلــَ ا

 

ٔاول مـن • ؿـّع الظلـق • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿـّعي رؿـٍل هللا 
• لالة هػلَ ببػهاثٌا إلَ درزة الوفؽ المًمئوة  • ِكػع باب الروة

ـوـاًل مـن هللا • وثرػلوا ـُ هوؿ الصبّـب دهّـا وبـػزخ وــُ الروـة 
وــــــي  لــــــي ووالعِــــــي • وِمّ

ٓ
 وغاقــــــكّي. ُمصبّــــــيغــــــعد ٔاهفــــــاس • وغلــــــَ ا

 



 
 

ة • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا  مٌّ
ٔ
ومالذها ـُ • ؿّع ال

ـة  • وللبـِي ِفـّن بالػشمـة • مـن روشـِي ثفـّن بـالنػم  •هو معلٌِمّ
وثرػلوــا مــن • لــالة ثؾــكّوا غلــَ الــعوام مــن ـــّن روشــِي وللبــِي 

ك ُمصبِّي ؤاشبابـِي  لـي ووالعِـي • ُطلَّ
ٓ
ــُ هـو لمصـة وهفـؽ • وغلـَ ا

 وغاقـكّي وهـو مـن ثموـَ ولـالِي وًـام ُشبـًا ـّـي. غعد ٔاهفاس ُمصبّي
 

مــن • الــػؤوف الــػشّم •  اللٌــم َلــو وؿــلم غلــَ ؿــّعي رؿــٍل هللا
ؾجؾكَ الؾمام بٍزٌِي النػِم  من شاز ٔاغلـَ مكامـات اإللـًفاء • ُِ

لــالة ببػهاثٌــا ثرػلوــا مــن الفــائؼِن بمصبجــِي • والجــٍلّػ والجنــػِم 
وهعطو ـُ ِشمـاى وهفـاًع غلـَ الـعوام زمّـو • وغفكِي ـٍُز غظّم 

اى  َّّ لـي • وُهنـجب مـن لـفٍة ٔاشبـاب ؿـّعي رؿـٍل هللا• ُمص
ٓ
 وغلـَ ا

 .ــــــــــُ هـــــــــو لمصـــــــــة وهفـــــــــؽ غـــــــــعد ٔاهفـــــــــاس ُمصبّـــــــــي• ووالعِـــــــــي 
 

مــــن • طّـــػ البػِــــة • اللٌـــم َلــــو وؿـــلم غلــــَ ؿـــّعي رؿــــٍل هللا 
وشبـاُى هللا • ُزمِػت بـي ٔاهمـو ؤازمـو المـفات الُظُلكّـة والَظلكّـة 

ػًٌّـا لؾـٍاى مـن البػِـة  • ٔاغلَ المكامات اإللـًفائّة ُِ • الجـُ لـم 
لـي ووالعِـي  •ػِـة وزػلُي الكاؿم لنو رزق ُمفاض غلـَ الب

ٓ
• وغلـَ ا

 وغاقـــــــــكّي . غـــــــــعد ٔاهفـــــــــاس ُمصبّـــــــــيــــــــــُ هـــــــــو لمصـــــــــة وهفـــــــــؽ 
 

 



 
 

  صلوات السعادة
 

 

مــن • ؿــّع الؾــػعاء • اللٌــم َلــو وؿــلم غلــَ ؿــّعي رؿــٍل هللا 
لــالة ثرػلوــا مــن ٔاؿــػع • بػؿــالجِي ؿــػعت الظالئــق بػــع قــكائٌا 

طػى 
ٔ
وثؼِعها ـُ هو لمصة وهفؽ • الؾػعاء ـُ العهّا والبػزخ وال

لـي ووالعِـي غـعد ٔاهفـاس • شب وؿػادة بٍلو ؿّع الؾادة 
ٓ
وغلَ ا

 وغاقـــــــكّي وهـــــــو مـــــــن ثموـــــــَ ولـــــــالِي وًـــــــام ُشبـــــــًا ـّـــــــي. ُمصبّـــــــي
 

• ؿـّع للـٍب المصبـّن • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿـّعي رؿـٍل هللا 
لـالة ِؾـػع بٌـا • وُلـػة ٔارواح الٌـائمّن • وبٌرة هفٍس الػاقكّن 

لـي • بّـب الكلـب والٍلو والكبٍل من ش• الُمِصب بالكػب 
ٓ
وغلـَ ا

 وغاقـــــــــــــــــــــــكّي. غـــــــــــــــــــــــعد ٔاهفـــــــــــــــــــــــاس ُمصبّـــــــــــــــــــــــي• ووالعِـــــــــــــــــــــــي 
 

ؽاِـــة المًلـــب َوُهـــو • اللٌـــم َلـــو وؿـــلم غلـــَ ؿـــّعي رؿـــٍل هللا 
وهـػى • لالة ثؾمػها بناـة ٔاهٍاع الؾـػادة والـعلل والٌوـا • الُموَ 

ـَوؾػع بصوػثِي وِؾػع ِبَوـا • الصبّب ـُ هو اللصظات ٔامام غّووا 
ـــــــــــي ووالعِـــــــــــي غـــــــــــ•  ل

ٓ
 وغاقـــــــــــكّي. عد ٔاهفـــــــــــاس ُمصبّـــــــــــيوغلـــــــــــَ ا

 



 
 

 

ِــا موبــع • ِــا ــّن اإلمــعاد • المـالة والؾــالم غلّــم ِـا ُلــػة الفــؤاد 
لالة ببػهاثٌـا ثمـعها مـن ــّن ٔاهـٍارك البـاًػة وغلٍمـم  • اإلؿػاد
طـػة • الؼاطػة 

ٔ
 للٍبوا بالؾػادة الؾامػة ـُ العهّا والبػزخ وال

ٔ
وثمال

لــم ووالــعِم • 
ٓ
 .فــاس ُمصبّــمـــُ هــو لمصــة وـــُ غــعد ٔاه• وغلــَ ا

 

مـن • الصبّب الًبّـب • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
وثوـــجػـ الـــػوح برمـــال • بٍلـــلِي وإثمـــالِي ِفـــػح الكلـــب النـئّـــب 

• لالة ببػهاثٌا ثؾعق غلّوا من ـٍّهات رشماثِي • يلػة الصبّب 
لي ووالعِي • وثمًفّوا لمؼِعًا من ٔاهٍارى وثرلّاثِي 

ٓ
ـُ هو • وغلَ ا

 وغاقـــــــــــــــــكّي. غـــــــــــــــــعد ٔاهفـــــــــــــــــاس ُمصبّـــــــــــــــــيلمصـــــــــــــــــة وهفـــــــــــــــــؽ 
 

مــن بــغهػِى المؾــم • اللٌـم َلــو وؿــلم غلـَ شبّــب الكلــب والـػوح 
لي ووالعِي • وبٍللِي ِؾػع الكلب وثوجػـ الػوح • ِفٍح 

ٓ
• وغلَ ا

ـــــــــي ومصبٍبّـــــــــي ـــــــــَ ُمصبّ ـــــــــاح يّبـــــــــِي الفـــــــــػِؿ غل ـــــــــا ـ  .غـــــــــعد م
 

بٌرـة الـوفؽ ويبّبٌـا • اللٌم َلو وؿلم غلَ روح الػوح وشبّبٌـا 
وِجرلـَ للُمصـب يلػـة • هاثٌا رائصة مؾنِي الؼهُ ِفٍح لالة ببػ • 

لـي ووالعِـي • شبّب الـػوح 
ٓ
 وغاقـكّي. غـعد ٔاهفـاس ُمصبّـي• وغلـَ ا

 

لـــاشب المػرـــؼات • اللٌـــم َلـــو وؿـــلم غلـــَ ؿـــّعي رؿـــٍل هللا 



 
 

هـــٍار الؼاًـــػة • البـــاًػة 
ٔ
لـــالة • والػًـــٍر المؾـــنّة الفـــاطػة • وال

ـك المكـػبّن لصوـػثِي ــُ  طـػة ثرػلوا من ُطلَّ
ٔ
• الـعهّا والبـػزخ وال

ـــــــــــي ووالعِـــــــــــي  ل
ٓ
 وغاقـــــــــــكّي. غـــــــــــعد ٔاهفـــــــــــاس ُمصبّـــــــــــي• وغلـــــــــــَ ا

 

اللٌــم َلــِوّ وؿــلم غلــَ شبّــب للبــُ وهــٍر دربــُ والــي وزدهــا ولــال 
ثمال بـي ِـا رِب ــُ هـو لمصـة وهفـؽ غـعد مـا وِؿـػُي غلـم إوولاًل و

ثلكُ غوي ل مـن لـٍح 
ٓ
هفاس ؤاطغ موي وا

ٔ
هللا شجَ ٔاقاًعى ـُ هو ال

 .من ٍِم الظلق الُ ٍِم ِبػح هللا ـّي الواس ول هػاس
 

رض اللٌم ِا هٍر 
ٔ
 غلَ هامو الوٍر والي لو وؿلم  الؾمٍات وال

 هو ذرة ـُ الكلب والٍزي والػوح والوفؽ  ووالعِي
ٔ
لالة ثمال

 .والرؾع بالوٍر العائم الجام الماشُ لنو ُظلمة وظالم
  

لي الظّػ لو وؿلم غلَ ؿّعها الوبُ موبع
ٓ
 هو طّػ والي اللٌم ِا ا

لالة ثكؾم لوا بٌا ٔاوـػ ؤاغظم همّب من هو طّػ طؼائوي  ووالعِي
طػى 

ٔ
 .بّعِم ـُ العِن والعهّا والبػزخ وال

 

لالة ثٍللوا بي  ووالعِي اللٌم لو وؿلم غلَ موبع المعد والي
وثمعها موي بمعد دائم مجمو وولو دائم ل ِوفمو ِؼداد ـَ هو 

 .م العِنلمصة وهفؽ من ٍِم الظلق الُ ٍِ
 



 
 

اللٌم لو وؿلم غلَ ؽٍث الٍري هبّوا لالة هرع ؿػغة الؾٍث 
موي وثوكلوا بٌا الَ زٍارى العائم بالمعِوة دهّا وبػزخ ؤاطػى الُ 

 .ٍِم الرمع ِا بارِوا

 

 

  



 
 

  صلوات املعية والعناية احملمدية

 
 

ِـا • ِـا هـٍر النـٍن • المالة والؾالم غلّم ِا ؿّعي ِا رؿـٍل هللا 
ـــا ٔاهـــػم مـــن ثفـــجاق لػؤِجـــِي الػّـــٍن • الممـــٍن ؿـــػ هللا  لـــالة • ِ

ـُ • ومن طٍاص الممًفّن لمػّجم  • ثرػلوا ـُ دائػة غواِجم
طػى 

ٔ
لـم ووالـعِم • العهّا وال

ٓ
ــُ هـو لمصـة وهفـؽ غـعد • وغلَ ا

 وهـو مـن ثموـَ ولـالم وًـام ُشبـًا ـّـم. ٔاهفاس ُمصبّم وغاقـكّم
 

زِن • المظلو بالؾمامة • اللٌم َلو وؿلم غلَ ؿّعي رؿٍل هللا 
ِـٍم • المظمٍص بكٍل ) ٔاها لٌا .. ٔاها لٌا ( • من واـَ ٍِم الكّامة 
رض ٔاخكالٌا 

ٔ
• لالة ببػهاثٌا ثرػلوا ـُ طٍاص الظٍاص  •ُثظػِج ال

المصبٍبّن الممًفّن بالػواِة والػغاِة والففاغة من ؿّع الوـاس 
لــي ووا• 

ٓ
 .ـــُ هــو لمصــة وهفــؽ غــعد ٔاهفــاس ُمصبّــي• لعِــي وغلــَ ا

 

وبــاب • غــّن الػواِــة • اللٌــم َلــو وؿــلم غلــَ ؿــّعي رؿــٍل هللا 
لالة ببػهاثٌا َابُلؼ مواِا • من ُشبِي وُلػبِي ًٍ ٔاؿمَ ؽاِة • الٌعاِة 

 ــُ ؿـماِا • 
ٔ
ل

ٔ
ؤاهـال بفوـلِي ورشمجـِي هـو شازـة • ؤارى ٔاهٍارِى ثجال

ــــة  ــــة وِفــــملوَ الصبّــــب بالظم• وؽاِ ــــي • ٍلــــّة والػواِ ل
ٓ
ــــَ ا وغل

 .ـُ هو لمصة وهفؽ غعد ٔاهفاس ُمصبّي• ووالعِي 



 
 

  صلوات التحصني

 
 

لالة • ِا ؿّع الواس • المالة والؾالم غلّم ِا ثاج الػٔاس 
وثرػلوا ـُ • ومن قػ ٔاغّن الواس • ثصفظوا من قػ الٍؿٍاس 

هفاس 
ٔ
لم ووالعِم غعد ٔاهفاس • شػزك وشموم ـُ هو ال

ٓ
وغلَ ا

 .ُمصبّم
 

لالة ثصفظوا • ِا بعر البعور • المالة والؾالم غلّم ِا هٍر الوٍر 
موّن من هو • من قػ هو منػ وهّع وبؾن وزٍر 

ٓ
وثرػلوا من ال

لم ووالعِم ـُ هو لمصة  • قػ وؿلب براى هامو الوٍر 
ٓ
وغلَ ا

 .وهفؽ غعد اهفاس ُمصبّم
 

  



 
 

 دعاء فيض ال مداد من س يد ال س ياد
 

 هو ذرة ـَ 
ٔ
 فؽوالو كلبالاللٌم معد دائم وهٍر ؿػمعي ِمال

 و ػّنالو لؾانالو رؾعال و ػوحال و ٍزيالو ػكوالو
ٔ
 .ِروانالو ذنال

 

 الكلب ـال ِوفؾو غلَ العو 
ٔ
م وبؾّعها راللجل بإم امعد ِمال

 .الوبُ غالُ المكام

  الوفؽ ـّوملس شالٌا وثؼِع إلٌاماثٌا وثوعخػ 
ٔ
معد ِمال

ا شجَ   .مًمئوةال ثػلَ إلَ الوفؽقٌٍاثٌا وؽػائًؼ

  ة مبس ثفنّػُى إلٌامًا ؤاوامػى مٍاـكة للُؾوَّ ُّ  الػكو ـ
ٔ
معد ِمال

  وـػو وشػهة وؿنٍن وهّة.ـَ هو ٔامػ 

  
ٔ
م بالوٍر مُبجؾم غلَ العوام مدو المعد ِمال مبس ُمفػَّ ُّ ـَ ٍزي 

م هٍرى ِا هٍر هام   .و الوٍر وغِظّ

  
ٔ
ػوح ـُجمبس ًائمة ـَ ُشبٌا هلل ورؿٍلي ؿاهوة المعد ِمال

بالصرػة الوبٍِة بّن ِعي ؿّعها الوبُ مؾجِمعة موي من زمّع 
ا  الػلٍم والفٌٍم اللعهّة والمصمعِة والوٍراهّة ل ِوكًع هظًػ

 .غوي ابعًا ؿػمعًا غلَ العوام



 
 

  
ٔ
اـُ غلُ الًاغة لؾاغات بّن رؾع ـّنٍن لادر ُمػالمعد ِمال

ِعي رب الػباد مجلغذًا بالػبادات ُمْصَموا من زمّع الؾػائؼ 
   .والفٌٍات

  
ٔ
ل باهلل وغن هللا ورؿٍلي بمعد إلؾان ـال ِجنلم المعد ِمال

غن هو ما هان ِممت غوي  وِممتدائم من رؿٍل هللا 
 .ؿّعي رؿٍل هللا دائمًا ابعًا ؿػمعاً 

  
ٔ
ؿّعها رؿٍل هللا ول ثػي هو بوٍر ل إـال ثػي  الػّنمعد ِمال

 .ما شػم هللا 

  
ٔ
 معد ِمال

ٔ
ػهُ هللا وغن هللا ورؿٍلي إـال ثؾمع  ذنال ُِ ل ما 

مٍر وهو ما ل  ول ثؾمع ما ؿٍى ذلم من اللؾٍ و
ٔ
ؿفاؿؿ ال

 .ِصب الػؼِؼ الؾفٍر 

  
ٔ
ي ممجلُء بالوٍر مدو  ِروانالمعد ِمال ٍّ ـّنٍن الرؾع بما ش

 موٍر )همفناة ـٌّا ممباح( بوٍر ؿػمعي وُشبالممباح ال
ٍهب دري( مصمعي هٌا ه

ٔ
 .ومعد دائم )ها

 
 

 مت حبمد هللا ورسوهل احلبيب 



 
 

 


